
Uttallelse – vedtatt i møtet 4.6.2020  
 
Sak 10 / 20  Fornying og omstilling- Framtidig Helse og Omsorgstjenester 
                      samt tiltak for planområdene 11 og 12. 
 
Formannskapet og kommunestyrets utfordringer er å redusere kommunens driftsutgifter samtidig 
som innbyggernes lovfestede rettigheter opprettholdes. 
 
Kommunedirektørens saksframlegg bør da inneholde fakta om: 

- Kommunens forpliktelser etter gjeldene lovverk 
- Innbyggernes rettigheter etter gjeldene lovverk 
- Omfanget av dagens forpliktelser til nødvendige pleie og omsorg  og hvilke endringer som må 

påregnes de nærmeste årene. 
- Hvordan oppleves dagens pleie og omsorgstjenester av de som trenger de, deres pårørende, 

de som yter tjenestene og den enkelte tjenestemottakers fastlege. 
- Hvilke netto innsparinger de ulike forslag vil kunne gi. 
- Hvilke konsekvenser innsparingene vil ha på omfang og kvalitet av tjenestene. 

 
Kommunedirektørens saksframlegg  på 55 sider inneholder ingen av disse faktaopplysningene om 
forholdene i vår kommune. 
Hennes utgangspunkt er behovet for innsparinger og at kommunen har flere sykehjemsplasser og 
yter flere timer tjenester i hjemmene enn et gjennomsnitt av et utvalg av andre kommuner i Norge. 
 
Gjennomsnittsmålinger og betraktninger sier ingen ting om hva som er nødvendige tjenester i de 
enkelte kommunene eller at det som er nødvendig i en kommune også er det samme i en annen 
kommune. 
Vi har jo nettopp så mange og til dels små kommuner  i Norge fordi livsvilkårene og mulighetene er så 
ulike. Slik har Stortinget ville sikre at alle innbyggerne i landet får nødvendige og likeverdige  
tjenester der de er. 
 
Helse og sosialpolitikken i Norge har nytt godt av stor grad av tverrpolitisk enighet de siste 75 årene. 
Den har utviklet seg til i stor grad å etterleve den overordnede  Menneskerettighetslovens prinsipp 
om individets menneskeverd og autonomi, retten til selvbestemmelse og medbestemmelse og vern 
mot krenkende praksis.  
 
Denne loven gjelder også i Gausdal og er bærende for all annen lovgivning for den enkelte innbyggers 
rettigheter  og for kommunens forpliktelser og behandling av hvert enkelt menneske som oppholder 
seg i kommunen. 
 
Kommunedirektørens forslag til Vedtak i sak  om Framtidig Helse og Omsorgstjenester  betyr i 
klartekst at det skal brukes mindre penger og gis færre og dårligere tjenester til de blant oss som 
trenger tjenester fra fellesskapet mest. 
Det til tross for stadige nye fortellinger om uverdige forhold for enkeltpersoner i kommunen. 
Fortellingene kommer både fra de selv, deres pårørende, personalet som yter tjenestene og den 
enkeltes fastlege.  
 
For beboerne i bofellesskapet Bjørkvin heter det at ingen skal sies opp, men at det skal tømmes ved 
naturlig avgang. I klartekst for de det gjelder og deres pårørende betyr det at beboerne på Bjørkvin 
er en utgiftspost som kommunen ser fram til å slippe. Slike formuleringer er ikke forenlig med 
Menneskerettighetslovens prinsipp om vern mot krenkende praksis. 
 
Økning i antall eldre i årene framover tilsier ikke at  behovet for helse og omsorgstjenester vil avta. 



 
Den pågående pandemi har med stor grad av alvor vist at kommunenes pleie og omsorgstjenester 
må være robuste, fleksible og med stor omstillingsevne. 
 
Mat og det sosiale samvær rundt måltidene er for de fleste som trenger pleie og omsorgstjenester de 
aller viktigste opplevelsene i løpet av dagen. Underernæring er et betydelig problem for denne 
gruppen.  Før man prøver å spare på matservering bør man vurdere om det  på en bedre måte enn i 
dag kan sikres ernæringsmessig god mat for hver enkelt samtidig som det sosiale samværet rundt 
måltidene vektlegges. Det behøver ikke å bety økte kostnader, men matservering er ikke det det bør 
spares på til denne gruppen. 
 
Den lovede innbyggerinnvolvering det siste 1 ½ året har det ikke blitt noe av.  
Innbyggernes engasjement med fakkeltog, underskriftkampanje  og rekordstort oppmøte på 
kommunens informasjonsmøte kommenteres ikke i saksframlegget. 
 
Når det er uro blant de Kommunedirektøren skal yte tjenester til og blant de som yter tjenestene bør 
hun lytte til andres meninger og vurdere egen ledelse. Den form for ydmykhet mangler også  i 
saksframlegget. 
 
Kommunestyret hadde pålagt henne at nødvendige innsparinger av driftsutgifter i hovedsak skulle 
oppnås ved reduksjon i administrative stillinger. Det er ikke gjort. 
 
Kommunens folkestyre er under press. Folkevettet blir tiet bort.  
 
Det er fortsatt mulig å få til nødvendig innsparing av driftsutgifter og  samtidig gi nødvendige helse og 
omsorgstjenester. Det oppnås ved å forenkle ledelsen både av kommunens helse og 
omsorgstjenester og kommunens sentraladministrasjon. Det har blitt tydeliggjort i REF uttalelse til 
Tjenesteutvalget. 
 
Fylkesmannen har signalisert at tidsfristen 1. juli for å få balanse i budsjettet kan forlenges pga av 
pandemien. 
 
Dere politikere har et betydelig ansvar for at grunnleggende prinsipper for menneskerettigheter 
fortsatt skal bli ivaretatt i Gausdal.  
Det krever at Kommunedirektørens forslag til vedtak avvises i møtet 18. juni og at nødvendige 
innsparinger gjennomføres ved forenkling av kommunens  administrasjon. 
 Dere må nok en gang pålegge Kommunedirektøren  å fremme et saksframlegg om det. 
 
Det bli ikke ro i Gausdal før Folkestyret er gjenopprettet og vi innbyggere har våre lovfestede 
rettigheter. 


